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 דברים רושם שהוא משום — רושם
אחת. ובעונה בעת אחדים

ושקו ){■•!(נשו
י  זו חווייה שעכר כשכרע כרתי ן
 אצל שונים, מכונים בשני פעמיים, +

 צבי :בארץ הגדולים המומחים מן שניים
 על אחראי שהיה הורוביץ, וזיני אהרוני

 המיקרים בשני המישטרה. של הפוליגראף
 לנוהל השייכת בחינת־הקלפים, את עברתי

 תבור אלי בגלאי. בדיקה כל של השערתי
 וויקטור הורוביץ אצל דומות בדיקות עבר
אהרוני. צבי של שותפו כהן,

 אי־אפ־ כי לחלוטין השתכנעתי
גלאי־׳השקר. בבדיקת לשקר שר

 של זעיר אחוז שיש לי נאמר אומנם
 בדרך גופנית מגיבים שאינם נבחנים,
 אם כלשהם, סמים בשל אם — הרגילה

 במיק־ אך גופם. של רגיל תיפקוד אי בגלל
אי שהנבחן עצמו הגלאי מגלה אלה, רים

 אותה על־פי למשל, — כראוי מגיב נו
בדיקת־קלפים.

 :השאלה בלבי עלתה במילא
 כפתי- מקובל הגלאי אין מדוע

תוצ אין מדוע * כארץ המישפט
 קבילה ראייה מהוות הבדיקה אות

ץ במישפט
 על ועדה בארץ יושבת רב זמן מזה
 אולם מסקנות. לגבש ומשתדלת זו, מדוכה
 לכל מתנגדת המישפטית שהמערכת ברור

שתוצאו לגיטימי כבמכשיר בגלאי שימוש
ראיות. מהוות תיו

 שכדאי י טענות, כמה זה בעניין קיימות
הדעת. את עליהן לתת

הגלאי הוא האיש
כי היא כיותר הפשוטה טענה ^

 אלא — השקר את מגלה המכשיר לא • י
המכשיר. את שמפעיל מי

 טביעת- לגבי גם נכון זה אבל נכון. זה
 דעת על כיום יעלה האם למשל. אצבעות,

כ טביעת־האצבעות את לפסול מישהו
 תלוייה הטביעות שהשוואת משום רק ראייה,

 י בני־אדם של בשיקול־הדעת
 מימצאי את לקבל כמובן, מציע, איני

כ מפעיליה, על־ידי בתירגומם המכונה,
עיר־ אחריה שאין וחותכת סופית ראייה

ר ח ש ו ב ■ ם * י י כ ג ו

לב) ופעיהות !יעה השחל, לו יש (אבל
את ותליתי הנוחה, בכורסה שבתי ן•

 ישב הבוחן שממול. הלבן בקיר מבטי
לראותו. יכולתי ולא מאחורי, לימיני,
מאצ שתיים חזי. את קשרו חגורות שתי
פלאס בטבעות עטופות היו ימיני יד בעות
 הזרוע קטנים. לוחות^מתכת שהכילו טיות,

למו שדמה עטופה'במכשיר היתד, הימנית
הרופאים. של לחץ־הדם דד

 כולם קלפים, של חפיסה לי הגיש הבוחן
שו מיספרים בעלי אך (לב), אחיד בצבע

 ביקש הוא מיספר. לכל אחד קלף נים,
 אותו. שיראה מבלי אחד בקלף לבחור ממני

בלב־ד. בחרתי
 השאלות כל על שאענה מראש הסכמנו
בשלילה.
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הת מכל כליל עצמי את לנתק השתדלתי
 אחר. משהו על חשבתי לשאלות. ייחסות
 מבלי שאלה, כל על ״לא״ אוטומטית עניתי

 כליל, להינתק למדתי (בכנסת לחשוב.
של משעממים נאומים שנישאו בשעה

-------- מאח -

אבוד■ אורי
גמורים.) בכסילים אותם שהכרתי ח״כים,

 ״אנא, :אמר אהרוני צבי נגמרה. הבחינה
הסתכל.״

 הקלף את מראש לאהרוני הראיתי לא
הקלף. מהו ידע לא הוא בו. שבחרתי

 רשמו שעליו הנייר, גליל על הצביע הוא
השו הגופניות התגובות את עטים ארבעה

במכשיר. שנקלטו שלי, נות
 נשאלה שבהם המיקרים בשני
ה בל קפצו ,7 הקלף על השאלה

 על גדולה פרסולה וסיבנו עטים
 הת־ לספק. מקום כל היה לא הנייר.
 ותלול גבוה הר במו בלטו גובות
נמוכות. גבעות של ברכס
 לא כלל. התרגשתי לא הבדיקה, בעת

 לא או משקר אני אם כלל לי חשוב היה
 מעין היה כולו העניין קלף. בחירת לגבי

 בבירור, הגיב גופי — זאת ובכל מישחק.
אמר כשלא ספק, של אפשרות לכל מעבר

אמת. תי
 של לחסיד הפכתי רגע באותו

 העם בפי המכונה גלאי־השקר,
בשפה והנקרא ״מכונת-האמת״,

 המעניין החלק זה דווקא היה בשבילי
הסי מן יותר הרבה מעניין הבדיקה, של
 — לבדיקות אותי שהביאה המסויימת בה

שאי קטן, ח״כיון אותו של שקריו הפרכת
נו אחת מילה עוד עליו לבזבז מתכוון ני

מדוע ושאלו בטענות אלי באו (רבים ספת.

 מיני־ אותו של עלילותיו על בכלל הגבנו
 עליך מטפסים כאשר גם לצערי, מק־קארתי.
 אתה מהם. להתעלם יכול אינך פישפשים,

 פירוש אין כלשהי. פעולה לנקוט נאלץ
ה יריב בפישפש רואה שאתה הדבר
לך.) ראוי

 להביא צורך שיהיה ברור והירהור. עור
 אותו לחקור לבית־המישפט, המפעיל את

ה המימצא את ולנתח לבדוק שתי־וערב,
 גם צריכה הבדיקה. בעת שנרשם אותנטי
ובדי מומחה־נגדי, להביא הזכות להיות

של ובסופו בכך. רוצים אם נגדית, קה

 להאמין אם בשופט תלוי זה יהיה דבר,
ואי הנתונות, בנסיבות למימצאי־המכונה

להם. לייחס מישקל זה
 ש- נדמה — כמכשיר־עזר אך

 רכה תועלת להכיא יכול הגלאי
השופט. עכודת על להקל מאד,

מישפטי כדיון שופטים
נוסף אלא במקום, לא
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